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Secretariaat Zuidwesthoek Union Fond 
Weth. Jonkersstraat 17 
4661EA Halsteren 
Telefoon : 0164-850279 
E-mail  : zuf.secretaris@duivenlokaal.nl    

 
 

Halsteren, 1 maart 2015 
 
Vergadering   : ZUF ledenvergadering 
Datum    : 26 februari 2015 
Plaats    : PV de Reisduif te Bergen op Zoom 
Aanwezige verenigingen : 9 
Afwezige verenigingen  : PV de Nieuwe wijk en PV Vlug en Eerlijk 
Aanwezige bestuursleden : D Dekkers, A Swagemakers,  R Bosters, H de Jong,  

  en A Besters 
Afwezige bestuursleden : D. Schoonen  en T. de Waal 
Verzendlijst   : alle 11 verenigingen aangesloten bij de ZUF 
Samensteller   : A. Besters 
 
 
Opening/ mededelingen 
De heer D. Dekkers heet een ieder hartelijk welkom op de voorjaarsvergadering en vraagt een minuut 
stilte voor onze zieke en overleden leden. Debby heeft zich afgemeld voor de vergadering, de stukken 
voor agendapunt ”Financieel verslag” zijn in bezit van het bestuur en zullen later worden voorgelegd. 
Twee verenigingen in ons rayon zijn opgeheven. (1976 en 1985) Het ledental is afgelopen jaar gedaald 
met 33. Afvaardiging van het bestuur is naar het 60 jarig jubileum van 1924 geweest, het viel op dat 
veel verenigingen niet aanwezig waren. Blijkbaar heeft niet iedere vereniging een uitnodiging gehad. 
 
Appel der verenigingen 
Twee verenigingen zijn niet aanwezig. 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2014 
Geen van de aanwezigen had inhoudelijk op of aanmerkingen, verslag mag gepubliceerd worden. 
 
In en uitgaande post 
Buiten de vergaderstukken, uitnodiging 60 jarig jubileum, voorstel 1975 en reactie op voorstel bestuur 
“Natour” geen in en uitgaande post. 
 
Vaststellen financieel beleid 
 
Financieel jaarverslag 2014 
We zijn dit jaar wederom verder “ingeteerd”, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het bezorgen en 
afdrukken van de uitslaglijsten. Vandaar dat het bestuur later in de vergadering een voorstel doet. 
 
Begroting 2015 
Ook in de begroting is rekening gehouden met een “verlies”, de begroting wordt afhankelijk van het 
aannemen van enkele voorstellen van het bestuur aangepast. 
 
Verslag kascontrole commissie 
De administratie zag er keurig uit, de kascontrole commissie had verder geen op of aanmerkingen. De 
heer C. Ketelaars treed af en de heer J. Smits treed toe aan de commissie als reserve lid. 
 
De vergadering keurt het financiële verslag 2014 en begroting 2015 goed. 
 
Bestuursverkiezingen 
Zoals eerder aangegeven blijft de samenstelling van het bestuur uit vijf leden bestaan. Mevrouw R. 
Bosters helpt het bestuur met de organisatie van enkele evenementen. Voor de vergadering hebben 
zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. De heer D. Dekkers en mevrouw D. Schoonen worden 
herkozen. De heer D. Dekkers geeft aan de functie voor één jaar te aanvaarden en jaarlijks kijkt of hij 
zijn bestuurslidmaatschap verlengd. 
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Evaluatie feestmiddag 2014 
Het aantal bezoekers neemt ieder jaar verder af, als bestuur zijn we aan het kijken hoe we dit om kunnen 
keren. De feestmiddag zal dit jaar op 29 november in ’t Patronaat worden gehouden. Voor de 
financiering wordt op 7 november een bonnenverkoop gehouden in Café de Boulevard te Ossendrecht. 
 
Samenspelen 
Afgelopen najaar zijn er gesprekken geweest in het rayon en afdeling met vertegenwoordigers vanuit 
de samenspelen. Als rayon willen we niet afwachten totdat de afdeling een herindeling voorlegt. Dit jaar 
worden een aantal schaduwlijsten gemaakt en deze worden aan het eind van het seizoen besproken, 
waarna een besluit kan worden genomen. De volgende schaduwlijsten worden uitgerekend: 

- Rayon 
- CC Noord en Zuid 

o Op basis van woonkernen 
o Op basis van gelijke verdeling leden 
o Op basis van voorstel 1975 

 
Aan de verenigingen wordt gevraagd het voorgaande met hun leden te bespreken en eventuele reacties 
naar de heer A. Besters te sturen. 
 
Voorstellen bestuur 
 
Uitslaglijsten 2015 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 oktober jl. is afgesproken dat het bestuur de mogelijkheid 
zou onderzoeken, de uitslaglijsten elektronisch naar de verenigingen op te sturen. Indien dit door de 
Compuclub wordt gedaan, zijn hier voor de ZUF kosten aan verbonden. Het bestuur stelt voor de 
elektronische uitslagen door te sturen (eigen beheer), hiervoor worden voor de verenigingen die een 
website hebben bij duivenlokaal.nl geen extra kosten in rekening gebracht. De overige verenigingen 
betalen voor deze service € 10,= 
 

De leden gaan akkoord met het voorstel. 

 
Kampioenschap jonge duiven 
Het bestuur stelt voor dat de kampioenschappen Vitesse jong en Midfond/fond jong worden 
samengevoegd tot één kampioenschap Jonge duiven. Het kampioenschap “Generaal Jong” komt 
hiermee te vervallen. Voor het nieuwe kampioenschap tellen van de 11 jonge duivenvluchten er 9 mee 
(m.a.w. 2 aftrekvluchten) De punten voor het kampioenschap komen voor de eerste 6 vluchten (tm Creil) 
uit de samenspelen, voor de resterende vluchten komen de punten uit het Rayon. 
 

De leden gaan niet akkoord met het voorstel. Vitesse jong en Midfond/fond jong blijven aparte 
concoursen. De eerste 5 vluchten tellen voor het Vitesse jong kampioenschap en de overige voor het 
Midfond/fond kampioenshap. 

 
Kampioenschap Natour 
Het bestuur stelt voor dat het kampioenschap “Natour” wordt vervlogen door uitsluitend oude duiven. 
De eerste 5 vluchten “oud naast jong” tellen mee voor dit kampioenschap, de punten komen uit de 
samenspelen. 
 

De leden gaan akkoord met het voorstel dat alleen oude duiven in aanmerking komen voor het Natour 

kampioenschap. De eerste 6 vluchten tellen mee voor het kampioenschap. 

 
Voorstellen verenigingen 
 
1975 PV de Vliegsport 
Indien op algemene ledenvergadering NPO gekozen word voor de optie om de nationale 
kampioenschappen 1 op 3 te maken om ook het verband in de ZUF hierop aan te passen naar 1 op 3 
 

Voorstel is niet aangenomen bij het NPO en wordt ook niet in rayon aangenomen. 

 
Rondvraag 
Geen van de aanwezigen had een vraag voor de rondvraag. 
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Sluiting 
De heer D. Dekkers bedankt de aanwezige voor hun inbreng en sluit de vergadering. Iedereen een 
goede terugreis en een goed vliegseizoen. 
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